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@@دار النهار للطباعة والنشر
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   : الكتاب 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 : رقم ا'يداع    

   :الكتاب 


   : تأليف 



هندسة النحو 
النحو بطريقتي

دكتور صـالح شفيع




@@دار النهار للطباعة والنشر

تعلَّم النحو في أربع عشرة ساعة 
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هندسة النحو      
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ا>رضية

                 















1حروف الجر 






2المجرور بالحرف     



1 األرضية
الواو والتاء




منذ   ، مذ 




خال،  عدا، حاشا     

          



لوال




كي




حتى







هندسة النحو 


 
             




 


 

 











3ما بعد النكرةالنكرة   

• كلمة الكتاب


• الضمائر واإلشارة   


• االستفهام  والعلم 



1 األرضية
النكرة نوعان :

نكرة متحدة
 



ما بعدها نعت





نكرة مغايرة

 
      




ما بعدها مضاف إليه




  














هندسة النحو 

حدد نوع النكرة:
سيارة مسرعة كادت تصطدم بشجرة عالية 

، لكنها نجت بفضل سائق ماهر 





 


 بنفس   باسمة في حياة  نقية لغد  مشرق تسعى حدد نوع النكرة:
قلوب  مؤمنة للوصو ل إلى آفاق  رحيبة   في عالم  قاس .

   



 








 كتاب علوم بيئة إنسان  الشرق ملون . حدد نوع النكرة:






 

            
        



1 األرضية


الحياة حدد نوع  كوامن   ليفجر  الثمار  بجني   العصر  إنسان  يقوم   
على طريق  التقدم ، ويرفع راية  الحق .  ومن صواب   الرأي أن تقدر  

على اتخاذ  القرار في ظل عالم يتسم بقسوة  قلبه  .

















   




     
 •

   




هندسة النحو 

4:المضاف إليه    

نكرات مغايرة
غير  بعدالظرف 

المنون







بعد عائلة ذو 

بعد ا>سماء ٥ 

بعد ألفاظ التوكيد 

بعد المبهمات


المسبوق بنكرة

  




تجهيز المضاف










1 األرضية


الكلمة وأخواتها

           
          

1ـ  عائلة أخوات هنا

  
 القاهرةهنا

مبتدأ مؤخر

 2ـ    عائلة 









 3
 كتابا١٢ً/ ٦٠

تمييز منصوب



هندسة النحو 
 4

 رجالعشرة
رجلمائة
تمييز

5
 اهللاو

اسم مجرور

 6ـ   عائلة  إنما 

 التعاونلوال

 مبتدأ

 7ـ    عائلة ذو
  

 علمذو 

مضاف إليه

8ـ    عائلة التوكيد المعنوي  

 الرجالكل

مضاف إليه

    9ـ    الظروف غير المنونة

 البحرشمال

مضاف إليه



1 األرضية
10ـ   عائلة األسماء الخمسة   

 بكرأبو

مضاف إليه

 (وأختها سوى )  11ـ      غير

 . . . . . . . .غير

مضاف إليه

    (وأختها بينا) 12ـ      بينما 

 أنابينما 

مبتدأ

   13ـ  كال ، كلتا

 الولدينكال

مضاف إليه

 .14ـ    أيها / أيتها

 الطالبأيها 

مضاف إليه

15
 السماءإذا

فاعل

 



هندسة النحو 
   16

 خاتماًولو
خبركان المحذوفة

17

 مولعاًما له

 حالمبتدأ وخبر

 


    18

 عاليةشجرة

نعت

    19

 ماء     زجاجة 

مضاف إليه

 20

 الجميلةقطتي

 نعت

  (١)
  (٢)


  (٣)



1 األرضية
 21

 جميلةقطتي

 خبر

    22

 المجتهدهو

 الذيأنت
خبر

23
 الذيالكتاب

 الذي     كتابهم 

نعت

 24
 رجل     أي 

مضاف إليه

  25

 الغريق     إنقاذاً 

مفعول به

 26

 الغريق     إنقاذك 

مفعول به



هندسة النحو 
27

 الغريق     إنقاذ 

مضاف إليه

28

 الذي     كتاب 

مضاف إليه

29

 هذا     كتاب 

مضاف إليه

 30
 صوته     مسموع 

نائب فاعل

31

 مسموع     صوته 

خبر

 32

 األسدليس محمد ك

ًخبر ليس مجرور لفظا



1 األرضية
33

 السفينة..     أما 

مبتدأ

 أخالقه     الذي 

مبتدأ

    34

 باهللا     كفى بـ 

ًفاعل مجرور لفظا

35
 االجتهاد     أجمل بـ 

ًفاعل مجرور لفظا

 36
 مهذب     كالهما 

خبر


    37
 الريح     مع 

مضاف إليه



هندسة النحو 
   38

 التفاحال سيما







   39

 اللصخرجت فإذا

مبتدأ

     40

 وعشرون     نيف 

معطوف مرفوع بالواو

ملخص الحكاية 

ا>رضية : 
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